
szilbeton® rapid
Cementbázisú gyorskötésû javítóhabarcs
Vasbeton�szerelési�munkákhoz,�betonkitörések�utólagos�kitöltésére,�
vízáttörések�megszüntetésére

JEllEMzôi

•� gyorsan�köt,�perceken�belül�terhelhetô

•� kloridmentes,�nem�okoz�sókivirágzásokat

•� lassítja�a�vasszerelvények�korrózióját

•� �kvarchomokkal�keverve�a�kötési�idô�szabályozható

•� �kültérben�is�alkalmazható

AlkAlMAzási tErülEt
Alkalmazható sérült betonfelületek egyenetlen-
ségeinek utólagos kitöltésére, vízáttörések, 
betoncsô sérülések javítására, tiplik, tartóvasak 
stb. rögzítésére – kül- és beltérben egyaránt.  
A kész re kevert habarcs rendkívül gyorsan –  
3 per cen belül – köt. Homokkal keverve a habarcs 
kötési ideje lassul, de 10 percen belül ekkor is 
fel kell használni. A Ceresit Szilbeton® Rapidot 
más kötôanyaggal (pl. cement, gipsz, mész) nem 
szabad összekeverni.

A fElülEt ElôkészítésE
A beton felületének tisztának, valamint tapadást 
gátló anyagoktól (zsír, por, cementtej, habarcs-
maradvány) mentesnek kell lennie. A nem meg-
felelô szilárdságú részeket mechanikai úton kell 
eltávolítani és a szükséges portalanítást elvégezni. 
A Szilbeton® Rapid felhordása elôtt a beton-
felületet a háromszoros mennyiségû vízzel higított 
Ceresit Univerzális alapozóval elô kell kezelni. Az 
alapozószer beszívódása után a javítást el lehet 
kezdeni.

fElhordás
A habarcs elkészítéséhez a poranyagot elôre 
kimért mennyiségû vízhez kell önteni és elkeverni. 
Az alább javasolt felhasználási területekre a 
bekeverési arányok a következôk:

 Szilbeton® 

 Rapid Víz Kvarchomok 
 (súlyrész) (súlyrész)   (súlyrész)
felület  
símításához: 3 1

habarcsként: 2 1

homokkal  
keverve: 1 0,5–1 1–3

fontos tudnivAlók
Egyszerre csak annyi anyagot szabad bekeverni, 
amennyi 3–5 percen belül felhasználásra kerül.  
A fel hordott anyagot a kikeményedésig nem 
szabad mozgatni, újrasimítani. Felhasználáskor 
a por anyagokra illetve a cementhabarcsokra 
vonatkozó elôírásokat be kell tartani. A habarcs 
elkészítéskor (vízadagolás) lúgossá válik, ezért 
bôrre és szembe kerülésétôl óvakodjunk. Ha ez 
mégis megtörténne, alaposan mossuk meg az 
érintett testrészt. Szükség esetén hívjunk orvost.  
A szerszám ról a friss habarcs vízzel lemosható, a 
megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el.
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MûszAki AdAtok
Összetétel:� �hidraulikus�kötôanyagokat�

és�speciális�adalékanyagokat�
tartalmaz

Sûrûség:� kb.�1190�kg/m3

Kötés�kezdete:� 1–3�perc

Kötés�vége:� 2–6�perc

A�megkötött�habarcs�szilárdsági�értékei:�
� 1�óra� 1�nap� 7�nap� 28�nap�
� múlva� múlva� múlva� múlva�
Hajlítószilárdság��
����(N/mm2):� ��0,9� �1,8� �2,3� ��3,8

Nyomószilárdság��
����(N/mm2):� �2,2� �6,0� �22,0� �29,3

Allalmazható:� +5°C�felett

Réskitöltés�max.�vastagságban�(egy�rétegben):�
� homok�adagolása�nélkül� 5�mm�
� �homok�adagolásával�

(0–1mm�szemcseméret)� 10–15�mm

Anyagszükséglet:� �1,2�kg/m2/mm�–�homok��
adagolása�nélkül.

A�fenti�adatok�normál�klímára�(+23°C�és�50%�relatív�páratartalom)�
vonatkoznak.

kiszErElés
20 kg papírzsákban.

tárolás
Eredeti, jól zárt csomagolásban, hûvös, száraz, 
nedvességtôl védett helyen.

fElhAsználhAtó
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 9 
hónapig.

EGyéb inforMáCiók
A papírzsákot csak akkor tegyük a 
papírhulladékgyûjtôbe, ha az teljesen üres 
és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A 
megkeményedett termék maradványokat az 
építôipari hulladékgyûjtôben helyezzük el. A 
maradék anyagot nem szabad talajba, természetes 
vizekbe és csatornába juttatni.

A Ceresit Szilbeton® Rapid gyorskötésû beton-
javító szárazhabarcs csak a termék ismertetôben 
feltüntetett területeken használható fel. A termék-
paramétereket gyakorlati tapasz talataink illetve 
mérési eredményeink alapján adtuk meg.
Alkalmazástechnikai tanácsadás: 
Tel.: (+36-30) 919-2926

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543 Minôség a Mestereknek




